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1. Wstęp 

Od 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Polska i 

Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu 

XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z grodzisk wytypowanych 

do badań w 2016 r. był obiekt w Trzygłowiu, gm. Gryfice, stan. 1 (AZP 21-11/25). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko położone jest na lewym brzegu Gardominki około 1,4 km na wschód od 

Trzygłowia (ryc. 1). Obiekt ma skomplikowany kształt i złożony system umocnień. Głównym 

elementem jest czworoboczny nasyp o wymiarach 45 x 45 m, wysokości 7 m i płaskim wierz-

chołku o wymiarach około 22 x 21 m (ryc. 3). Nasyp otacza czworoboczna fosa o szerokości 

blisko 18-20 m i głębokości około 1 m, wokół której czytelny jest niewysoki wał. 

Pierwsze informacje na temat grodziska pochodzą już z XIX wieku, a wiedza o tym 

czym był ten obiekt była znana, skoro na mapie topograficznej sporządzonej w latach 1837-

1844 punkt ten oznaczono jako Schloss B. (Reymann 1837-1844, arkusz 28). W 1889 r. do-

konano krótkiego opisu obiektu (podwójny wał z reliktami murów ceglanych) oraz znalezisk 

(ostroga, grot włóczni) (Walter 1889, s. 10, nr 56). Jeszcze przed wojną grodzisko było kilku-

krotnie wzmiankowane w literaturze niemieckiej (Bosse 1927, s. 27-28; Wehrmann 1927, s. 

10; Kunkel 1932, s. 91; Lemcke 1933, s. 226) i polskiej (Łęga 1930, s. 518, nr 51). Do lat 60. 

XX w. prowadzono liczne penetracje amatorskie, a w 1964 r. grodzisko wymieniono w wyka-

zie grodzisk polskich (Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 13). W 1971 r. gro-

dzisko wpisane zostało do rejestru zabytków (nr rej. 691), w tym samym czasie przeprowa-

dzono na nim jedyne jak dotychczas badania ratowniczo-rozpoznawcze (Nawrolski, Rogosz 

1972) (ryc. 4). W ich trakcie w północno-wschodnim narożniku plateau założono dwa wyko-

py o wymiarach 3 × 4 m (wykop I) i 2 × 4 m (wykop Ia). Trzeci wykop (II) o wymiarach 7 × 

1,5 m umieszczono u wschodniej wewnętrznej podstawy pierwszego wału obronnego. W 
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dwóch pierwszych wykopach stwierdzono nieskomplikowany układ nawarstwień, w którym 

znaleziono wyłącznie materiały o chronologii późnośredniowiecznej. W wykopie II stratygra-

fia była bardziej skomplikowana. W warstwach położonych najniżej (w-wy VIIIa-VIII) wy-

stępowały wyłącznie materiały wczesnośredniowieczne (X/XI–XII w.). W warstwach VII-V 

nie natrafiono na źródła ruchome, a warstwach IV-I wystąpiły wyłącznie materiały późnośre-

dniowieczne. Dało to podstawę do przypuszczeń, że w przypadku grodziska w Trzygłowiu 

mamy do czynienia z sytuacją, w której gród wczesnośredniowieczny został opuszczony a 

następnie ponownie zasiedlony i poddany modyfikacji w późnym średniowieczu (2. połowa 

XIV-XV w.). W 1990 r. przeprowadzono badania w ramach AZP. 

 

3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1327/2016 z dnia 22 września 2016 r., 

znak Z.Arch.BR.5161.129.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w 

dniach 11-19 listopada 2016 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2). 

W związku z warunkami zastanymi na stanowisku oraz wynikami obserwacji profili 

odwiertów zdecydowano się na modyfikację pierwotnego planu badawczego podanego we 

Wniosku i ograniczono liczbę sondaży do jednego, a jego rozmiar zmniejszono. Sondaż wy-

konano we wskazanym wcześniej miejscu – na zewnętrznym skłonie wału wewnętrznego 

niejako na przedłużeniu osi z badań w roku 1971. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 

19 odwiertów na osi NW-SE oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 3 x 

1 m (ryc. 5). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 19 odwiertów na osi NW-SE (długość osi 100 m)  

odwiert 1 

0-32 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

32-40 cm – warstwa 2 – jasnoszaro-pomarańczowy piasek 

40-57 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

57-80 cm – calec – szaro-żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 2 

0-32 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty z cegłami) 

32-58 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

58-72 cm – calec – szaro-żółta glina 

72-97 cm – calec – jasnoszary piasek 

Na głębokości 90 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-56 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

56-80 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

80-98 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-pomarańczowy piasek 

98-110 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-58 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

58-77 cm – warstwa 2 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

77-92 cm – warstwa 3 – jasnoszaro-pomarańczowy piasek 

92-100 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-37 cm – humus (pomarańczowo-brunatny piasek gliniasty) 

37-52 cm – warstwa 2 – jasnoszaro-pomarańczowy piasek 

52-76 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

76-90 cm – calec – jasnoszara glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-50 cm – humus (pomarańczowo-brunatny piasek gliniasty) - fosa 

Na głębokości 35 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 7 

0-8 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

8-62 cm – warstwa 2 – pomarańczowo-brunatny piasek gliniasty 

62-92 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

92-96 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-pomarańczowy piasek 

96-110 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

110-200 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-8 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

8-64 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

64-140 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek 

140-152 cm – warstwa 4 – ciemnoszara glina 

152-183 cm – calec – jasnoszary piasek 

183-200 cm – calec – szaro-pomarańczowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-56 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

56-74 cm – warstwa 2 – ciemnoszara glina z drewnem 

74-106 cm – warstwa 3 – jasnoszara glina 

106-118 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-54 cm – humus (ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty) 

54-70 cm – calec – biała glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-38 cm – humus (ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty) 

38-60 cm – calec – biała glina 
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Na głębokości 40 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-40 cm – humus (ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty) 

40-60 cm – calec – biała glina 

Na głębokości 24 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-40 cm – humus (szaro-brunatny piasek gliniasty) 

40-72 cm – calec – szaro-rdzawy piasek gliniasty 

Na głębokości 54 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-56 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

56-76 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z drewnem 

76-103 cm – warstwa 3 – żółtobrunatna glina 

103-128 cm – calec – pomarańczowa glina 

128-160 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-38 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

38-78 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

78-82 cm – warstwa 3 – pokruszone cegły 

82-98 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

98-120 cm – warstwa 5 – ciemnoszaro-brązowa glina ze szczątkami organicznymi 

120-134 cm – warstwa 6 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

134-170 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 16 

0-54 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

54-63 cm – warstwa 2 – jasnożółto-szary piasek gliniasty z węglami 

63-76 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami i pokruszonymi cegłami 

76-92 cm – warstwa 4 – jasnożółto-szary piasek 

92-96 cm – warstwa 5 – pokruszone cegły 

96-106 cm – warstwa 6 – żółta glina 

106-125 cm – warstwa 7 – ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty 

125-134 cm – warstwa 8 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

134-200 cm – calec – jasnożółty piasek 

W warstwie 2 znaleziono fragment ceramiki późnośredniowiecznej (nr inw. 

TRZY/2016/1/M) 

 

odwiert 17 

0-60 cm – humus (szary piasek gliniasty z węglami) 

60-70 cm – warstwa 2 – szarożółta glina 

70-88 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

88-96 cm – warstwa 4 – jasnożółto-brunatny piasek gliniasty 

96-104 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

104-130 cm – warstwa 6 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

130-170 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-70 cm – humus (szary piasek gliniasty z węglami) 

70-80 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

80-114 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

114-168 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-40 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty z pokruszonymi cegłami) 

40-116 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty z węglami 

116-128 cm – calec – jasnoszary piasek 
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Na głębokości 106 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 3 x 1 m, zorientowany na osi NW-SE usytuowano w 

zachodniej części stanowiska na zewnętrznym skłonie wału wewnętrznego. W wykopie zare-

jestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 6): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku W. Poniżej zalegały warstwy 2 i 3. 

Miąższość humusu dochodziła do 55 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: 1 fragment ceramiki późnośredniowiecznej i fragment cegły (nr inw. 

TRZY/2016/2/M) 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Ciemnoszary piasek gliniasty z pokruszonymi cegłami. Warstwę zarejestrowano bezpośred-

nio pod warstwą 1 w części E wykopu. Przebieg - zgodnie ze skłonem wału w kierunku W. 

Warstwa zalegała na warstwie 3 Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość 

warstwy dochodziła do 25 cm w części E. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 8 fragmentów cegieł (nr inw. TRZY/2016/3/M) 

Chronologia: późne średniowiecze(?)/okres nowożytny (?) 

 

Warstwa 3 

Mursz z cegłami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod humusem i warstwą 2 na całej 

powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na 

warstwie 4. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 40 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 3 fragmenty cegieł i 1 kość zwie-

rzęca (nr inw. TRZY/2016/4/M) 
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Chronologia: późne średniowiecze 

 

Warstwa 4 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 na całej po-

wierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na war-

stwie 5. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodzi-

ła do 5-7 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze 

 

Warstwa 5 

Pomarańczowa glina. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 na całej po-

wierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego.. Warstwa zalegała na war-

stwie 6. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 

25-30 cm w części SW wykopu. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze (2. połowa XIII w. ?) 

 

Warstwa 6 

Żółto-pomarańczowy piasek gliniasty. Warstwę zalegająca pod warstwą 5 na całej po-

wierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej do 1,50 m. 

W wykopie zarejestrowano nieskomplikowany układ nawarstwień o miąższości około 

1,30 m, a w nim nieliczne źródła ruchome. Wykop usytuowany był prawie na przedłużeniu 

wykopu z 1971 r. W wykopie z 2016 r. nie zarejestrowano jednak dowodów na użytkowanie 

terenu w okresie wczesnego średniowiecza. We wszystkich przypadkach fragmenty ceramiki 

o cechach wczesnośredniowiecznych wystąpiły wraz ze źródłami młodszymi. Patrząc na pro-
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blem bardziej kompleksowo poddać można w wątpliwość dotychczasowe hipotezy o wcze-

śniejszym zasiedleniu tego miejsca. W wykopie II z 1971 r. w warstwach położonych najniżej 

(w-wy VIIIa-VIII) występowały czyste zespoły wczesnośredniowieczne, były w nich jednak 

wyłącznie fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych co nie pozwala datować ich wcześniej 

niż na schyłek XI w. Można rozważyć dwie możliwości: w miejscu tym istniała we wcze-

snym średniowieczu osada otwarta (brak pozostałości umocnień), lub odkryte fragmenty na-

czyń o cechach wczesnośredniowiecznych to tzw. ceramika tradycyjna, którą produkowano 

jeszcze w XIII-XIV w. W chwili obecnej trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie. Być może 

pomocne będą wyniki analiz próbki C14 z warstwy 3 wykopu – próbka w trakcie analiz. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

Ryc. 1. Trzygłów, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Trzygłów, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego 

LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

Ryc. 3. Trzygłów, stan. 1. Widok grodziska od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Trzygłów, stan. 1. Lokalizacja wykopów w trakcie badań w 1971 r. (wg Nawrolski, 

Rogosz 1972, ryc. 2) 

 

Ryc. 5. Trzygłów, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu w 2016 (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Trzygłów, stan. 1. Profil północny wykopu 1 (rys. A. Janowski) 

 

7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

wś 

ceramika 

pś 
Polepa Kości Inne Data  

TRZY/2016/1/M odw. 16 2   1       11.11.2016 

TRZY/2016/2/M 1 1   1     1 cegła 14.11.2016 

TRZY/2016/3/M 1 2         8 cegieł 14.11.2016 

TRZY/2016/4/M 1 3 1         14.11.2016 

TRZY/2016/4/M 1 3 1     1 3 cegły 15.11.2016 

      2 2   1     

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

TRZY/2016/1/P 1 3 C14 14.11.2016 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

TRZY/2016/1/R   profile odwiertów 1:20 11.11.2016 A. Janowski 

TRZY/2016/2/R 1 profile wykopu 1:20 15.11.2016 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

TRZY/2016/1/F 1 profil S N 15.11.2016 A. Janowski 

TRZY/2016/2/F 1 profil N S 15.11.2016 A. Janowski 

TRZY/2016/3/F 1 profil E W 15.11.2016 A. Janowski 

TRZY/2016/4/F 1 profil W E 15.11.2016 A. Janowski 

 


